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Spiningotāja 
– Šodien varētu ar maili pasist kanti pie zālēm.
– Varbūt tev ir lieks čeburaška?
– Taustot grunti ar gumiju, iedevu žanim pa zobiem.
– Piecērtot zaļajai jumpravai, nolauzu tulpīti.

Gunārs Klēģers,  
copeslietas.lv klegers1
Autora fotovārdnīca
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To, kas slēpjas aiz šiem vārdiem, saprot 
vien spiningotāji ar pieklājīgu stāžu. Katrā 
profesijā, hobijā un nozarē ir savs speci-
fiskais žargons un savi unikālie termini, 
kas ir jāzina, lai neapjuktu nevienā sarunā. 
Aptuveni pirms 3–4 gadiem no zemāk 
uzskaitītajiem vārdiem pats nezināju 
vairāk par piekto daļu, jo mana izpratne 
par spiningošanu bija: kāts–spole–aukla–
vizulis–līdaka. Kad ar spiningu saslimu jau 
nopietnāk, neizbēgami nācās apgūt gan 

jaunus svešvārdus, gan mārketinga izdo-
mātus pseidojēdzienus un apzīmējumus, 
gan profesionālo žargonu, lai saprastu 
spečuku sarunas klātienē, žurnālos un 
interneta forumos. Šajā rakstā alfabētiskā 
kārtībā ar iespējami vienkāršu aprakstu 
apkopoju biežāk lietotos vārdus, apzīmē-
jumus un jēdzienus, kas iesācējiem ļaus 
ne tikai saprast, par ko runā profi, bet arī 
atklāt, cik dažāda un aizraujoša var būt 
spiningošana. 

Spiningošanas veidi, 
apzīmējumi
• Daunrigers (downrigger) – atsevišķa 
pie laivas malas piestiprināma mānekļu 
iegremdēšanas sistēma, kas savienojumā 
ar spiningu ļauj iegremdēt mānekli vēla-
majā dziļumā.

Daunrigers – instruments, kas palīdz  
regulēt mānekļa vadīšanas dziļumu velcē.

• Dropšots – auklas galā tiek piesiets 
atsvars, nedaudz augstāk – māneklis. 
Tādējādi māneklis iet vēlamajā attālumā no 
grunts.
• Džerks – ar ļoti stingru un īsu kātu (1,60–
180 m) tiek raustīti lieli un smagi (visbie-

žāk – 50–100 g un smagāki), plakani, zivs 
formai līdzīgi mānekļi, kas asu rāvienu laikā 
staigā no vienas puses uz otru.
• Džigs – ar kātu, kam jutīgs ir pats gals, 
pa grunti ar pauzēm tiek vilkts gumijas 
māneklis ar apaļu vai citas formas svina 
galvu. Jo lielāks dziļums vai lielāka straume, 

jo lielāka džiggalva nepieciešama.
• Mikrodžigs – tas pats džigs tikai ar ļoti 
mazām gumijām un svina galviņām.
• Stop&go – mānekļu ietīšanas veids, kad 
pamīšus tiek ietīts un dažas sekundes 
iepauzēts.

• Streetfishing, urban fishing – mak-
šķerēšana pilsētas teritorijā esošajās 
ūdenstilpnēs.
• Teksasas sistēma – auklas galā ir mānek-
lis (parasti silikona), tam tieši priekšā – brīvi 
staigājošs lodveida svina atsvars. Ir daudz 
līdzīgu sistēmu (Karolīnas, Maskavas jeb 
otvodnoi povodok, splitšots u.c.), kuru 
pamatā ir dažādu formu atsvaru izmanto-
šana spiningojot.
• Tvičs – ar salīdzinoši cietu spiningu asi 
tiek raustīti vobleri, kas visbiežāk ir svarā 
no 5 līdz 25 g.
• Velce – vairākus desmitus metru no laivas 
tiek iemests māneklis (ar vobleriem, šūpi-
ņiem, gumijas zivīm u.c.). Māneklis netiek 
ietīts kā klasiskajā spiningošanā, bet gan 
turēts aiz vienmērīgi slīdošas laivas, gaidot 
copi. 

Spininga kāti
• Āķis, gailis – neliels pirksta rokturis mul-
tiplikatora spoļu kātiem.
• Blanka – spininga kāta pamatsastāvda-
ļa, uz kuras tiek piestiprinātas visi pārējie 
komponenti – riņķi, rokturi, spoles turētāji. 
Parasti spiningi sastāv no divām daļām vai 
arī no vienas pašas blankas, bet garākiem 
to ir vēl vairāk.
• Ciets kāts – kāts, kas grūti padodas 
liekšanai.
• Džiga kāts – spinings ar ļoti jutīgu spici.
• Džerka kāts – stingrs, ciets un salīdzi-
noši īss spinings, kas paredzēts smagiem 
mānekļiem un lielām zivīm.
• Furnitūra – kāta sastāvdaļas: spoles turē-
tāji, riņķi u.c.
• Kastinga kāts – multiplikatora spolēm 
paredzēts kāts.
• Kāta akcija – norāda uz kāta jutību, cietī-
bu: no cietiem, kas nelokās gandrīz nemaz 
līdz ļoti smalkiem un jutīgiem, kas liecas 
līdz pat rokturim.
• Kāta tests – norāda ražotāja rekomendē-
to minimālo un maksimālo izmantojamo 
mānekļu svaru. 
• Laits – kāts, kas paredzēts viegliem 
mānekļiem (aptuveni 5–10 g).
• Mīksts kāts – kāts, kas viegli padodas 
saliekšanai jau no paša kāta roktura. 
• Riņķi, gredzeni – riņķi uz kāta, caur 
kuriem iet aukla.
• Solid spice – kāta spices apzīmējums; 
spice, kas parasti ir mīkstāka un lokanā-
ka, salīdzinot ar tubular jeb viengaba-
laino spici, un visbiežāk tiek izmantota 
mikrodžigā.
• Tubular spice – kāta spices apzīmējums; 
viengabalaina spice, kas parasti ir nedaudz 
cietāka nekā solid spices.



• Teleskops – no vairākiem posmiem sastā-
vošs izvelkams makšķerkāts.
• Tviča kāts – stingrs kāts, kas liecas diez-
gan grūti un ir paredzēts spiningošanai ar 
vobleriem.

• Džerks, džerkbeits – liels un smags 
māneklis, kas, ritmiski raustīts, slīd skujiņā 
no vienas puses uz otru. 
• Džiggalva – svina vai volframa bumbiņa 
ar iekausētu āķi, kas paredzēta spiningoša-
nai uz grunts.
• Kranks, krenks – īss un kuprains vobleris, 
kas ietīšanas laikā ļoti ātri vibrē no vienas 
puses uz otru.
• Krouleris – virsmas māneklis seklām 
vietām, kas iet pa virsu un, gāzelējoties 
no vienas puses uz otru, rada burbuļus un 
šļakstus.
• Lapiņa – visbiežāk plāna metāla detaļa 
rotiņiem koka lapas formā, kas griežas ap 
savu asi.
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paredzēts negrimstošs virsmas vobleris bez 
mēles, bet ar platu muti, kas, asi rauts, uz 
ūdens veido gaisa burbuļus, šļakatas un 
burbuļojošas skaņas.

• Porolona zivtiņas – no 
porolona gatavoti mānekļi, 
kas visbiežāk imitē ēsmas 
zivtiņas formas. Ļoti popu-
lāri Krievijā.
• Pretzāļnieks – mānekļu 
veids zāļainām vietām. 
Parasti aprīkots ar pretzā-
ļu stiepli, kas augiem un 
citiem šķēršļiem neļauj ar 
tiem aizķerties. 
• Rotiņš, roteris, rotējo-
šais vizulis – trīsžuburu 
āķis, ass un viena vai divas 
metāla lapiņas, kas ietīša-

nas laikā griežas ap mānekļa asi.
• Silikona mānekļi (gumijas zivs) – popu-
lārākā kategorija ir dažādu krāsu, formu un 
izmēru gumijas mānekļi, kas pēc formas 
maksimāli pietuvināti zivīm. Ir arī vēžveidī-
go formas, peles, vardes u.c.
• Slaideris – gan virsmas, gan zemūdens 
māneklis, kas, ritmiski raustīts, staigā no 
vienas puses uz otru.
• Spinerbaits – māneklis, kas sastāv no 
aptuveni 90 grādos salocītas stieples, 
rotiņam līdzīgas vienas vai divām lapiņām 
augšā un pušķi ar āķi apakšā.
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Džerks – lieli mānekļi lieliem ieročiem lieliem lomiem.

Teleskops – šādus spiningus izvēlas, 
ja nepieciešams ietaupīt vietu tā pār-
vadāšanā, piemēram, ceļojumos.

Poperis – dažas līdaku copes uz šo 
virsmas mānekli spēj aizstāt pat 
smukus lomus – skati ar šļakatām ir 
vienreizīgi.

• Tulpīte – kāta spices riņķis.
• Ultralaits – kāts, kas paredzēts ļoti vieg-
liem mānekļiem (0–5 g).

Spoles
• Bezinerces spole, bezinercene – pie 
mums vispopulārākais variants ar atvera-
mu un nolokāmu lociņu – pēc mānekļa 
iekrišanas ūdenī aukla beidz tīties ārā no 
kasetes.
• Bremze – manuāli pievelkams spo-
les mehānisms, ar kuru regulē auklas 
pretestību.
• Kasete – spoles sastāvdaļa, uz kuras uzti-
nas aukla.
• Lociņš – bezinerces spoles sastāvdaļa, ko 
pirms iemetiena atliec.
• Multiplikatora spole, multiplikators, 
mults – spoles veids, kas ir ļoti populārs 
ASV. Zemā profila multiplikatora spoles jeb 
ziepju traukus pie mums nereti izmanto 
tvičam, bet pilna profila multus visbiežāk 
lieto džerka piekritēji, velcētāji un smago 
mānekļu dancinātāji. 
• Pārnesums – tas norāda, cik reižu apgrie-
žas auklas kasete, kamēr jūs veicat vienu 
apgriezienu ar spoles rokturi.

Mānekļi
• Animācija – mānekļa uzvedības un spē-
les īpatnības ūdenī.

Tulpītes – spininga augšējā spice.

• Ēdamgumija – gumijas, silikona mānekļu 
paveids, kura gatavošanā izmantotas aro-
matizētas vielas, kas piesaista plēsoņu (un 
ne tikai) uzmanību.

• Maile, minnow – populāra vobleru sēri-
jas forma, kas līdzinās slaidai ēsmas zivtiņai.
• Mēle – vobleru priekšpusē atrodama 
plakana, plāna plastmasas, metāla vai cita 
materiāla sastāvdaļa, kas ūdens pretestības 
rezultātā būtiski ietekmē mānekļa spēli.
• Mūdzis – divdaļīgs vai trīsdaļīgs koka vai 
līdzīga materiāla māneklis, kas ir populārs 
seklajos ezeros un, lēnām ietīts, veido līda-
ku kacinošas čūskveida kustības.
• Ofseta āķis, ofsetnieks – āķis silikona 
mānekļiem, kura spice nedaudz iespiežas 
atpakaļ gumijas mānekļa korpusā, tādējādi 
novēršot aizķeršanos aiz šķēršļiem.
• Poperis – seklām un mierīgām vietām 

• Svimbaits – vobleris no 
vairākām daļām, kura spēle 

atgādina dzīvas zivtiņas peldēšanu.
• Šūpiņš, bleķis, karote – zupas karotes 
formas mānekļi no metāla. Retāk sastopa-
mi arī no citiem materiāliem.

Svimbaits – no vairā-
kām daļām sastāvošs 
māneklis, kas ļoti patīk 
līdakām arī mūsu pla-
tuma grādos.

Maile – klasisks tviča vobleris.
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• Vobleris – plastmasas, retāk koka mānek-
ļi, visbiežāk ar diviem vai trijiem trīsžubura 
āķiem. Sastopami dažādās formās, kas 
visbiežāk līdzinās zivij. Ir gan peldošie, kas 
ūdenī negrimst, gan tādi, kas noteiktā dzi-
ļumā ne grimst, ne uzpeld, kā arī grimstoši.

• Monofilā aukla, monoaukla – aukla, 
kādu lietoja visi pirms pītās izgudrošanas, 
parasti no neilona, taču mēdz būt arī citi 
piekausējumi. 
• Pītā aukla, pītene – no 4 un vairāk (ir 
4 un 8 dzīslu varianti) vienādiem vai dažā-
diem diegiem sapīta aukla.
• #1,0, #1,5 u.tml. – auklas diametrs pēc 
japāņu skalas. Līdakām parasti izman-
to robežās no #1,0 (0,16 mm) līdz #2,0 
(0,23 mm).
• Lb – auklas tests pēc amerikāņu sistē-
mas. Līdakām parasti izmanto 15–25 Lb 
(1 Lb=0,45 kg).

Citi
• Atraktors, atraktants – dažādas vielas 
un smēres, ar kurām mēdz ieziest mānek-
ļus zivju pievilināšanai, kā arī piejaukt klāt 
iebarošanas barībai.

• Kukans – zivju uzglabāšanai paredzēta 
uzparikte – striķis vai stieple ar vairākām 
cilpām, kas ļauj lomu paturēt svaigu visu 
dienu.
• Lipgrips – spīļveida uztveramais instru-
ments, ar kuru zivi aizķer aiz apakšlūpas un 
ceļ ārā no ūdens.
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Vobleris – to spēli un unikalitāti 
nosaka gan materiāls, gan forma, 
gan dažādas patentētas bumbiņu tā 
iekšienē.

• Volkeris – seklām vietām paredzēts 
negrimstošs virsmas māneklis, kas ritmisku 
un vieglu uzrāvienu laikā staigā no vienas 
puses uz otru.
• Vibroaste – gumijas māneklis, kura galā 
ir brīvi krītoša gumijas aste, kas vieglas 
ietīšanas laikā ūdenī brīvi virpuļo, kaitinot 
plēsējus.
• Virsminieks – jebkurš peldošs un 
negrimstošs vobleris (poperi, volkeri u.c.), 
ko izmanto spiningošanai seklās vietas. 
+
• Floating – apzīmējums ūdenī peldošam 
voblerim – pēc iegremdēšanas tas lēnām 
vai ātri atkal uzpeldēs augšā.
• Sinking – apzīmējums ūdenī grimstošiem 
vobleriem.
• Suspender – apzīmējums ne grimstošam, 
ne uzpeldošam voblerim – tas burtiski 
iekaras savā darba dziļumā. 

Auklas
• Auklas tests – ražotāja noteiktā maksi-
mālā iespējamā augšējā svara robeža, ko 
var izturēt aukla.
• Auklas diametrs – auklas izmērs tās res-
nākajā vietā. 
• Bekings – aukla, kas tiek uztīta uz spi-
ninga spoles zem pamatauklas, ja kasete 
ir par dziļu copē nepieciešamajam auklas 
garumam.
• Fluorkarbona aukla – nodilumizturīga 
aukla, kas ir teju nepamanāma ūdenī, un to 
nereti izmanto pavadiņām.

Volkeris – lielisks seklo vietu mānek-
lis mierīgā laikā. Tā ritmisko staigāša-
nu no vienas puses uz otru sauc par 
walk the dog.

• Atsitējs – dažādas formas aizķērušos 
mānekļu atbrīvotājs – atsevišķā auklā 
iesiets smagums ar stieples cilpām vai 
ķēdēm, kas palīdz aizķert un atbrīvot 
mānekli.
• Catch&release (C&R), ķer un atlaid – 
cope, kurā noķertās zivis saudzīgi tiek 
palaistas atpakaļ brīvībā.
• Eholote – ierīce ūdenstilpes grunts izzi-
nāšanai, zivju meklēšanai, ūdens tempera-
tūras un citu rādītāju noteikšanai.
• Griezulis – sīka rotējoša detaļa, kas paras-
ti tiek piestiprināta pirms rotējošajiem vizu-
ļiem, lai aukla nesagrieztos. 

Atsitējs – instruments, kas ar izglāb-
tiem aizķērušamies mānekļiem sevi 
atpelna diezgan ātri.

Karabīne, sakabe – mēdz teikt, ka 
katra kļūda ir tieši tik liela, cik lielas 
ir sekas. Šī it kā mazā spiningošanas 
procesa sastāvdaļa mēdz sagādāt 
lielas un arī dārgas galvassāpes – 
bieži vien tieši nekvalitatīva kara-
bīne kalpo par iemeslu mānekļa vai 
trofejas zaudēšanai. Tā mēdz vai nu 
atāķēties vaļā nelaikā, vai arī tās stie-
ple neiztur slodzi. Tāpēc uz šo sīkumu 
netaupiet.

• Karabīne, sakabe – metāla komponents, 
aiz kura aizkabina mānekļus un kurš parasti 
ir arī galā pavadiņām. 
• Kante – vieta ūdenī, kur dziļums pāriet 
seklumā vai otrādi.

Kukans – palīdz saglabāt zivi svaigu, 
ja, piemēram, visu dienu esat laivā.

• Stīga – pavadiņa, kas veidota no ģitāras 
stīgas vai līdzīga materiāla.
• Veideri, brienamkostīms – ūdensne-
caurlaidīgs kombinezons bradāšanai pa 
ūdeni.

Profesionālais žargons
• Bārda – sapinusies aukla.
• Čeburaška, 
ausainis – svina 
bumbiņa ar divām 
metāla stieples 
cilpiņām, kas līdzi-
nās ausīm: pie vie-
nas no tām stip-
rina mānekli, pie 
otras – karabīni.
• Gaļinieks – apzī-
mējums copma-
nim, kas, cituprāt, 
patur pārāk lielu 
lomu, nedomājot un nerūpējoties par zivju 
resursu uzturēšanu ilgtermiņā.
• Grābiens, tesiens – zivs cope, kas radījusi 
makšķerniekā adrenalīna pieplūdumu. 
Parasti tiek pavadīts ar stāstu, ka gandrīz 
izrāva špini no rokām.

Stīga – mana šībrīža pavadiņu  
izvēle numur viens līdaku medībās. 
Uzticama, viegla un vienkārša  
lietošanā.

Čeburaška – skaid-
ri redzams, kuram 
multeņu tēlam 
līdzīgs.



• Iedot pa zobiem, piecirst – spēcīgi 
paraut spiningu, kad sajusta cope, lai āķi 
iecirstos zivs lūpā.
• Iznāciens – zivs mēģinājums sagrābt 
pamanīto mānekli.
• Izvadīšana – zivs pievilkšana pie laivas.
• Katls – visbiežāk tiek lietots, apzīmējot 
liela asaru bara aktīvas maltītes vietu, kur 
tikai met un velc.
• Kaulainais, žanis – zandarts.
• Logs zālēs – no ūdensaugiem brīva nelie-
la vieta aizaugušā ūdenī.
• Maliķis, brakoņjers – nelikumīgās mak-
šķerēšanas un zvejošanas praktizētājs, 
maluzvejnieks.
• Pataustīt, iztaustīt grunti – spiningoša-
na ar grimstošiem mānekļiem, periodiski 
nolaižot tos uz grunti (pamatā – džigs). 
• Sačoks – rusicisms, latiski – uztvērēj-
tīkliņš. Ja ir apņemšanās iztīrīt valodu no 
davai, tad šī ir tāda pati nezāle, ko izravēt 
ir grūtāk nekā balandu no dārzeņu lauka, 
jo kurš gan copes brīdī biedram pabļauto 
Sačoku!!! aizstās ar Padod, lūdzu, uztvērējtīk-
liņu!!! Bet, ja grib, tad alternatīvas noteikti 
var atrast.
• Svece – akrobātisks līdakas salto netālu 
no laivas, kas bieži vien izrādās skaists, bet 
sāpīgs mirklis, jo nereti tieši tā viņai izdo-
das no mānekļa atbrīvoties.
• Strīpainis, kuprainis, ašuks – asaris.
• Tingelēt – kurzemnieku mēlē: spiningot.
• Uzgrauzt cepumu pēc copes – iedzert 
šņabi.
• Zaceps – rusicisms, ar ko tiek apzīmēta 
mānekļa aizķeršanās aiz kāda šķēršļa zem 
ūdens – sāpīga tēma, kas bieži beidzas 
ar materiāliem izdevumiem. Vieglākos 
gadījumos pietiek ar saprātīgu nolamāša-
nos. Vienkāršākās alternatīvas – aizķērās, 
ieķērās.
• Zaļā, zaļsvārce, jumprava, 
vārava – līdaka.
• Zīmulis – maza līdaka.
• Žors – mītiski tēlains apzīmējums copma-
ņu paradīzei, kad zivis ķeras ārkārtīgi rezul-
tatīvi. Pabijuši tur ir retie. Pārējiem atliek 
smagi strādāt.
• @%$*&!!!!! – trofejas noraušanās, auklas 
pārplīšana, mānekļa pazaudēšana, spinin-
ga salūšana, aizgulēšanās copes rītā.
Saudzējiet dabu, un ne asakas! •

Svece – skaists mirklis, ko līdakas cīņā 
ar spiningotāju bieži vien dāvā turpat 
pie laivas, veicot pēdējos izmisuma 
lēcienus.
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